MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

;

Číslo jednací:
Číslo spisu:
Oprávněná úřední osoba:
Telefon:

ZIP 23500/22BaR

E-mail:
Datum:

renata.balkova@mesto-vlasim.cz
8.6.2022

ZIP 319/2017BaR
Renata Balková
+420 313 039 366

Doručení veřejnou vyhláškou
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí MěÚ Vlašim, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve
smyslu § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 25 odst. 1 a 2 zákona č.
500/2004 SB., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje že:
Jaroslav Šauer, spoluvlastník pozemku parc.č. 554/23 v k.ú. Olešná u Načeradce,
Ladislav Šauer, spoluvlastník pozemku parc.č. 554/23 v k.ú. Olešná u Načeradce
jejiž adresy nejsou známy, májí na MěU Vlašim, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Dvůr
413, 258 01 Vlašim, 2. patro kancelář č. 203 uložené písemnosti. Písemnost je vedena pod č.j.MUVL
– ZIP23486/22BaR (sdělení k vodoprávnímu řízení a ustanovení účastníka řízení) a dále písemnost
pod č.j. MUVL-ZIP23488/22BaR (oznámení o pokračování řízení a seznámení s podklady rozhodnutí).
Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby s neznámým pobytem nebo se jim nedaří doručovat, doručuje
se písemnost veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 správního řádu.
Poučení:
Nebude-li písemnost adresátem vyzvednuta v patnáctidenní lhůtě po vyvěšení, považuje se podle
ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu, poslední den této lhůty za den doručení.

Renata Balková
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne: ……………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Městský úřad Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim – k vyvěšení na úřední desku
Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec – k vyvěšení na úřední desku

Telefonní ústředna:

+420 313 039 313
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